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Sammanträdesdatum: 2020-09-25  

Plats och tid: Ånge kommun, fullmäktigesalen, alternativt Skype kl. 09.00-16.00 

Beslutande: Ordinarie: 
Åke Nylén (S) ordförande 
Eva Bergström Selling (S) vice ordf. 
Pirjo Jonsson (S) 
Björn Könberg (S) 
Björn Hellqvist (L) 
Anders Mjärdsjö (M) 
Niclas Burvall (S) 
Marie Sjöbom Olsson (S) 
Martin Liljeros (L) 
 

Ersättare: 
Roger Öberg (S) 
Leif Hemmingsson (M), tjg 
Anna Edin (C) 
Stefan Broman (S), tjg 
 

Övriga deltagare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Särskilt inbjudna 

Per Silverliden 
Tomas Öhrn 
Christina Nordlander 
Mats Bergmark 
Marie Israelsson  
Annelie Sjöberg 
Tora Åström 
Matts Boman 
Per Sjöbom 
Andreas Wedin 
Erik Lövgren 
Jörgen Olsson 
Tommy Olsson 
Sven-Olov Hansson 
Fredrik Lindkvist 
Jens Grelsson 
 

Förbundschef 
Chef för räddningsavdelningen 
Chef för avd. för verksamhetsstöd 
Chef för förebyggandeavdelningen 
Kommunikatör 
Controller 
Akademikeralliansen 
Vision 
Kommunal/huvudskyddsombud 
Ledarna 
Kommunalråd i Ånge kommun 
JO Sotning AB 
JO Sotning AB 
Ställföreträdande räddningschef 
Platschef Ånge 
Beredskapshandläggare 

 

Utdragsbestyrkande:   
Utses att justera:  Eva Bergström Selling  
Underskrifter: Sekreterare:  

Marie Israelsson 
Paragrafer: 30-52 

 Ordförande:  
Åke Nylén 

 

 Justerande:  
Eva Bergström Selling 

 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum: 2020-09-25 

Datum anslaget sätts upp: 2020-10-12 

Datum då anslaget tas ned: 2020-11-02 

Förvaring för protokollet: Brandstationen Sundsvall 
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Underskrift:  
Marie Israelsson 

Dagordning 

Paragraf    Innehåll 
30 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och val av 

justeringsperson 

31 § Föregående protokoll 
32 § Information om avsägelse av uppdrag i direktionen 

33 § Information om hantering av coronasituationen i förvaltningen 

34 § Fastställande av hantering av och former för kommande 
sammanträden med direktionen mot bakgrund av coronasituationen 

35 § Beslut om delårsrapport 2, 2020 

36 § Beslut om att genomföra upphandling av sotningsentreprenör till 
Ånge 

37 § Information om rekrytering av räddningschef tillika chef för 
räddningsavdelningen från och med 1 februari 2021 

38 § Besök av Erik Lövgren 

39 § Besök av Jörgen Olsson och information från sotningskonferensen 

40 § Information om dataskyddsfrågor och molntjänster 
41 § Information om Släckmedelscentralen (SMC) 
42 § Information om rutiner för arvodes- och andra utbetalningar inom 

direktionen 

43 § Information om handlingsplaner inom arbetsmiljö, likabehandling 
och internkontroll 

44 § Information om arbetsmiljöfrågor 
45 § Information om händelseutredningar 
46 § Anmälan av myndighetsbeslut 
47 § Information om webbtillgänglighetsdirektivet 
48 § Information om projektering av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och 

Liden – Pandora 

49 § Information om Räddsam Västernorrland och Räddsam YZ 

50 § Information om måsteverksamhet och icke måsteverksamhet 
51 § Information om arbetet med MRP 2021 

52 § Övriga frågor 
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Justering 
Att jämte ordförande Åke Nylén justera dagens protokoll valdes Eva Bergström 
Selling. 
 
 
Dagordningen fastställdes. 
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30 § Sammanträdets öppnande, dagordningens fastställande och 
val av justeringsperson 

Ordförande öppnade mötet.  
 
Dagordningen fastställdes.  
 
Till justeringsperson valdes Eva Bergström Selling. 
 

31 § Föregående protokoll 

Det fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet lades till 
handlingarna. 

32 § Information om avsägelse av uppdrag i direktionen 

Ordförande informerade om att Linda Strandfjäll har avsagt sitt uppdrag i 
direktionen. 
  

33 § Information om hantering av coronasituationen i 
förvaltningen 

Förvaltningen informerar 
Förvaltningen informerade om det pågående stabsarbetet där Per Silverliden och 
Mats Bergmark är stabschefer. Förvaltningen gör en översyn av alla restriktioner 
men inriktningen är att de flesta kommer att kvarstå till årsskiftet. Syftet är i första 
hand att skydda den operativa verksamheten. 
 
Regionen har beslutat att blåljuspersonal är prioriterad vid provtagningar. Nu kan 
man göra både test av covid-19 och ett antikroppstest. Räddningstjänstpersonal 
inom Västernorrland har fått förtur att göra ett antikroppstest. Arbetsgivaren 
betalar testerna som kostar 200 kr styck.  

Under mötet 
Diskussion kring hur orolig räddningstjänstpersonal är för smittorisk när de är på 
larm. Regionen har tagit bort IVPA-larmen (I väntan på ambulans). Det innebär 
att det är sällan personalen kommer i kontakt med sjuka människor. Men visst 
finns oron ändå. 
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34 § Fastställande av hantering av och former för kommande 
sammanträden med direktionen mot bakgrund av 
coronasituationen 

Ordförande informerade 
Arbetsdagen i november och direktionssammanträdet i december planeras för i 
större lokaler. Ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare samt tjänstemän 
väljer om de är med fysiskt eller via Skype. 
 
Ersättare som inte tjänstgör är med på Skype.  
 
Vi måste kunna hålla avstånd mellan varandra och skydda oss mot smitta.  
 

35 § Beslut om delårsrapport 2, 2020 

Direktionen beslutar 
att godkänna förslaget till delårsrapport 2, 2020, bilaga 1, och 
att med anledning av uteblivna intäkter på grund av 
coronasituationen, hemställa om en icke nivåhöjande ekonomisk 
förstärkning från ägarkommunerna för år 2020 på 1 760 tkr. 

 

Bakgrund  
Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) är enligt kommunalförbundslagen 
(1985:894) jämfört med kommunallagen (2017:725) rättsligt att betrakta som en 
egen kommun. Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska då 
tillämpas fullt ut. Delårs- och årsbokslut ska upprättas och följa de 
redovisningsbestämmelser som anges i lagen. 

Ärendet  
Det är fråga om ett förslag till beslut om delårsrapport 2 2020 inkluderande 
delårsbokslut för perioden till och med den 31 augusti 2020.  
 
Av rapporten framgår att MRF har tappat stora intäkter på grund av 
coronasituationen. Beräkningen ligger för kalenderåret på 1 760 tkr mindre i 
intäkter än om situationen inte skulle ha uppkommit.  
 
Även om förbundet prognostiserar ett mindre positivt resultat för helåret, 
behöver resultatet vara minst 2 % av ramen för att ekonomin ska kunna vara 
stabil sett ur ett flerårsperspektiv. Under coronasituationen har dessutom inköp av 
materiel av olika slag och utbildning genomförts på en låg eller mycket låg nivå. 
När situationen lättar kommer behovet av att ta igen omsättande av materiel och 
missad kompetensutveckling, som MRF har avvaktat med, att vara stort.  
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Det har också förekommit några tjänstledigheter och personalvakanser i avvaktan 
på att anställningar som avslutats har kunnat ersättas, vilka kortsiktigt har påverkat 
ekonomin positivt. Men inte förväntas att göra det inom de närmaste åren på 
grund av färre pensionsavgångar. De personalresurser som förbundet har varit 
utan under en period behövs också i verksamheten. Beslut bör fattas om att 
hemställa om en icke nivåhöjande ekonomisk förstärkning på 1 760 tkr. 

Ärendets tidigare handläggning 
Det är den andra delårsrapporten för 2020 som ska beslutas. Det senaste 
årsbokslutet som beslutades är det för 2019, vilket beslutades vid 
direktionssammanträdet den 7 februari 2020. Delårsrapport 1 2020 beslutades av 
direktionen den 29 maj 2020. 

Förvaltningens övervägande 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport 2 2020. Uppföljningar 
och bedömningar har genomförts avseende verksamhet och ekonomi per den 31 
augusti 2020. 
 
Verksamhetsmålen ser ut att kunna nås för helåret. Detta även om det återstår ett 
betydande arbete under det tredje tertialet för att slutföra det arbete som planerats 
för. Coronasituationen påverkar också verksamheten negativt. Både att mycket tid 
har gått till planering och genomförande av smittskyddande åtgärder samt att viss 
verksamhet inte kan eller inte har förutsättningar att utföras med ett bra resultat 
under pågående situation. 
 
Periodens ekonomiska resultat är 559 tkr. Årets prognos är 369 tkr och budgeterat 
resultat är 0 tkr, vilket ger en differens på 369 tkr. 
 
Om MRF inte skulle få ett ekonomiskt tillskott på 1 760 tkr, som ett 
engångsbelopp, förväntas den ekonomiska situationen under år 2021 bli akut med 
behov av att låna till investeringar. Kommunerna har fått extra ekonomiska 
tillskott under året. Dessa har tillkommit mot bakgrund av coronasituationen och 
har fördelats för att den negativa påverkan på de kommunala verksamheterna ska 
bli så liten som möjligt. Räddningstjänsten är en del av denna verksamhet. Det är 
därför högst rimligt att förbundet får täckning för uteblivna intäkter under 
rådande situation. I annat fall riskerar MRF att framöver inte kunna bedriva 
verksamhet på i handlingsprogrammet beslutad nivå.  
 
Det kan tyckas att förbundet ska klara av ett ekonomiskt tapp på uppemot  
2 000 tkr. Men den grundläggande förutsättningen för MRF att förbundet inte får 
täckning för årliga driftkostnadsökningar och att möjligheterna till att ytterligare, 
mer än marginellt, öka intäkterna inte längre finns, har medfört att förbundet inte 
har tillräckliga ekonomiska marginaler för att klara av betydande yttre 
påverkansfaktorer. Ekonomisk kompensation för uteblivna intäkter på grund av 
coronasituationen, är därför mycket angelägen att få del av. 
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Förslag till uppföljning 
Årsbokslut 2020 ska beslutas per den 31 december 2020. 

Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag. 

Under mötet 
Diskussion kring den negativa konsekvensen av att förvaltningen inte kunnat ge 
den utbildning som vanligt samt inte kunnat genomföra skolutbildningarna för 
ungdomar. 
 
Förvaltningen berättar om det goda samarbetet med nya revisorer från KPMG. 

Direktionen 
Direktionen beslutade enligt förslag. 
 

36 § Beslut om att genomföra upphandling av 
sotningsentreprenör till Ånge 

Direktionen beslutar 
att uppdra åt förvaltningen att upphandla och teckna avtal med en 
entreprenör för att utföra rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll i Ånge kommun. 

 

Bakgrund 
I dagsläget finns ett entreprenörsavtal med JO Sotning AB för sotningsdistriktet 
som omfattar Ånge kommun. 
 
Avtalet träffades 2013 med en giltighetstid om 3 år och därefter förlängning med 
1 år åt gången. Avtalet har förlängts med ett år i taget sedan 2016, en ny 
upphandling behöver därför genomföras. 

Ärendet 
Att utföra sotning (rengöring) och brandskyddskontroll åligger kommunen enligt 
LSO 3 kap. 4§.  
 
Inom Medelpads Räddningstjänstförbund finns tre sotningsdistrikt, Sundsvall 
Södra, Sundsvall norra inklusive Timrå kommun samt Ånge kommun. För 
respektive distrikt finns en avtalad entreprenör som utför både rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll på uppdrag åt räddningstjänstförbundet. 
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Det är nu behov av att upphandla en ny entreprenör att utföra uppdraget inom 
Ånge kommun.  
 

Förvaltningens övervägande 
Sotningsdistriktet avses att ha samma omfattning som tidigare avtal, det vill säga 
Ånge kommun. Även omfattningen av tjänster blir det samma som tidigare med 
utförande av både rengöring (sotning) och brandskyddskontroll samt att kunna 
vara behjälplig vid soteld.  
 
Förvaltningen planerar att genomföra en upphandling i form av en 
tjänstekoncession. En tjänstekoncession innebär att koncessionsinnehavaren åtar 
sig uppdraget, men även övertar verksamhetsrisken. I detta fall innebär uppdraget 
att utföra rengöring och brandskyddskontroll på de eldstäder som omfattas av 
kraven inom Ånge kommun, medan verksamhetsrisken består i att antalet 
eldstäder som detta omfattar kan variera.  
 
Värdet på koncessionen uppskattas till ca 10-11 miljoner kr med en avtalslängd på 
5 år (ca 2-2,2 miljoner kr/år). För att innefatta alla objekt i kontrollboken bör 
dock avtalet utformas som ett avtal om 5+1 år, det vill säga totalt 6 år. 
 
En mer detaljerad tidplan kommer att tas fram, men planen är att ha ett nytt avtal 
på plats under första kvartalet av 2021. 

Förslag till uppföljning 
Information bör ges till direktionen så fort ett nytt avtal är tecknat. 

Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.   

Direktionen 
Direktionen beslutade enligt förslag. 
 

37 § Information om rekrytering av räddningschef tillika chef för 
räddningsavdelningen från och med 1 februari 2021 

Förvaltningen informerar 
Förvaltningen informerade om rekryteringen. Tomas Öhrn är räddningschef fram 
till och med den 31 januari 2021, som planerna ser ut nu. Rekryteringsannonser 
har varit ute och sista ansökningsdag var den 7 september. Tre ansökningar har 
kommit in. En rekryteringsgrupp är tillsatt och intervjuer med två av personerna 
är inplanerade.  
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Direktionen beslutar om tillsättande av räddningschef och förbundschefen 
beslutar om anställning av/förordnande som avdelningschef, men detta senare 
beslut kommer att hänskjutas till direktionen att fatta. Med anledning av detta 
kommer ett extra direktionssammanträde genomföras via Skype den 21 oktober. 

38 § Besök av Erik Lövgren  

Erik Lövgren, kommunalråd i Ånge kommun, presenterar sig 
Erik Lövgren lyfter vikten av samverkan mellan kommunerna i Medelpad kring 
räddningstjänstverksamhet. Viktiga frågor som Erik lyfter fram är krisberedskap 
och civilt försvar. ”Det kan vi jobba mer med, dock har pandemin tagit mycket 
kraft den senare tiden”, säger Erik.  
 
Generellt är Ånge kommun mycket nöjd med samarbetet med räddningstjänsten.  
 
Klimatförändringarna kan generera fler bränder och översvämningar. Det blir 
viktigt att kommunerna samarbetar med räddningstjänsten i samhällsplaneringen 
vid till exempel nya bostadsområden. 
 
Erik lovordar ett framtida ökat samarbete mellan räddningstjänsterna i hela länet 
och sedan i hela Norrland för att öka redundansen och förmågan. 
 
Erik berättar också att rekrytering av en ny kommunchef  i Ånge pågår.  
 

39 § Besök av Jörgen Olsson och information från 
sotningskonferensen 

Jörgen Olsson, JO Sotning AB, berättar tillsammans med Tora Åström från 
sotningskonferensen 2020. 
 
På sotningskonferensen berättade Storstockholms brandförsvar om deras 
erfarenheter från upphandling av sotningsentreprenörer. Det är viktigt med ett 
gott förarbete av upphandlingen och att få fram ändamålsenliga krav. 
 
Att ha brandskyddskontroll i kommunal regi har både sina för- och nackdelar.  
 
Takskyddsanordningar är ofta bristfälliga. Frågan har prövats i domstol. Det råder 
oenighet kring vilken lagstiftning som ska gälla för att kunna kräva ett fullgott 
takskydd. PBL eller LSO.   
 
Taxor har alltid kritiserats. Omarbetning av taxor pågår kontinuerligt och syftet är 
alltid att göra det enklare. 
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Arbetsmiljön diskuterades på konferensen. Det är inget nytt att sotare drabbas 
oftare av cancer. Taksäkerhet och en ren arbetsmiljö har blivit allt viktigare frågor 
för sotarna i deras vardag.  
 
 

40 § Information om dataskyddsfrågor och molntjänster 

Dataskyddsombudet informerar 
Dataskyddsombudet ska ge råd, utbilda och stödja ägarkommunerna. Ombudet 
ska också granska verksamheten och har kontakt med datainspektionen. 
Dataskyddsombudet är även ombud för de registrerade.  
 
Molntjänster blir allt vanligare. Fördel är att det ökar tillgång till lagringsutrymme 
på distans och lägre kostnader.  Exempel är Dropbox, Onedrive och Google. 
 
Nackdelar: 
Ofta ägs molntjänsterna av företag i USA. USA är ett tredjeland enligt 
dataskyddsförordningen, vilket innebär vissa regler för att vi ska få överföra 
personuppgifter dit.  
 
EU-domstolen har avgett en dom i juli 2020, i vilken man ogiltigförklarar avtalet 
mellan EU & USA (Privacy Shield) gällande hantering av personuppgifter (som i 
stort sett bara sker genom molntjänster). Beslutet grundar sig i att domstolen 
anser att de registrerade och deras personuppgifter inte kan skyddas från den 
amerikanska säkerhetslagstiftningen (ex. FISA Section 702).  
 
Nästan alla verksamheter i ägarkommunerna är beroende av dessa tjänster, precis 
som i övriga Sverige och hela Europa.  
 
Denna fråga är komplex och har inte lösts än. Förhandlingar har påbörjats mellan 
EU & USA. Det är inte upptill verksamheterna och nämnderna att lösa 
detta.  Dataskyddsombudet har uppmanat verksamheterna att inventera sina avtal 
gällande personuppgifter med externa leverantörer (s.k. 
personuppgiftsbiträdesavtal) samt ta kontakt med ev. molntjänstleverantörer. 
 
Har man en god informationssäkerhet har man i regel en gott dataskydd. 
 

  

41 § Information om Släckmedelscentralen (SMC) 

Sven-Olov Hansson, koordinator i norra Sverige för SMC, informerar 
SMC har funnits i 25 år. Oljebolagen i samråd med berörda myndigheter bildade 
SMC AB för att bygga upp en organisation och utrustning för att kunna släcka 
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bränder i depåanläggningar. Detta för att det är orimligt att varje bolag eller hamn 
ska bygga upp egna system för att hantera detta. 
 
Basregioner finns i Sundsvall, Södertörn, Malmö och Göteborg. Där finns mobil 
utrustning. Nu är utrustningen gammal och behöver förnyas. Det är en 
investering på ca 100 miljoner kronor.  
 
Utrustningen kan släcka en brand i en cistern med en diameter på 43 meter. 
Branden släcks med vatten blandat med skum. 
 
Vid larm finns ett expertteam med en teamchef från SMC som kan hjälpa 
räddningsledaren på räddningstjänsten.  
En viktig fråga är hur SMC ska kunna ersätta skumvätskan till något mer 
miljövänligt. 2023 kommer det förmodligen bli lagkrav på detta 
 
SMC har gjort 24 insatser sedan det bildades. SMC har till exempel varit inblandat 
i skogsbränderna 2018. 
 
En väl fungerande organisation bygger på en bra utrustning och ett fåtal väl 
utbildade personer för att hantera en cisternbrand. 
 
Den nya utrustningen består till exempel av en automatisk slangutläggare, bättre 
pumpar, grövre slangar, bättre slangbryggor och enklare kopplingar på slangarna. 

 
 

42 § Information om rutiner för arvodes- och andra utbetalningar 
inom direktionen 

Förvaltningen informerade om bestämmelserna om arvoden som gäller från 2020-
01-01.  
 

43 § Information om handlingsplaner inom arbetsmiljö, 
likabehandling och internkontroll 

Förvaltningen beslutar numera själva om handlingsplaner inom arbetsmiljö, 
likabehandling och internkontroll utifrån de mål förvaltningen har fått av 
direktionen genom mål- och resursplanen. Förvaltningen redovisade de nu 
gällande planerna. 
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44 § Information om arbetsmiljöfrågor 

Förvaltningen informerade om den OSA-enkät som är genomförd, (organisatorisk 
och psykosocial arbetsmiljö). 
 
En arbetsmiljögrupp bildades april 2018 och ansvarar för arbetsmiljöplaner med 
aktiviteter. 
 

45 § Information om händelseutredningar 

Flygolycka, sportflygplan kraschade i sjön Öjen, Njurunda 
Den 12 maj kraschade ett mindre sportflygplan med två personer i sjön Öjen, 
sydväst om Njurunda. Personerna hamnade i vattnet och kunde inte ta sig i land. 
En person räddades och en person omkom. 
 
En viktig slutsats: Använd flytväst. En sådan räddade ett liv.  

Brand i byggnad, Skottsunds äldreboende 
Den 4 september 2020 inkom ett automatiskt brandlarm på Skottsunds 
äldreboende. Branden lokaliserades till ett skyddsrum. Dörrarna var stängda och 
låsta. Rök trängdes ut och därmed utlöstes en brandlarmsdetektor.  
 
Det går inte att säkerställa brandorsak. Men renovering av lokaler pågick ovanför 
brandområdet och man hade använt bilningsmaskin i väggar och tak. Var branden 
anlagd eller var det en olyckshändelse kan inte klarläggas. 
 
Ingen person kom till skada.  

 

46 § Anmälan av myndighetsbeslut 

Förvaltningen informerade om två förelägganden. Under perioden fattade 
myndighetsbeslut, se bilaga 2. 
 

47 § Information om webbtillgänglighetsdirektivet 

Förvaltningen informerade om att en analys av webbplatsen har gjorts samt en 
tillgänglighetsredogörelse är publicerad på webbplatsen. Detta för att den nya 
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 23 september 
2020. Alla har rätt att kunna ta del av offentlig information, även om man har 
någon form av funktionsnedsättning.  
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48 § Information om projektering av nya lokaler i Sundsvall, 
Timrå och Liden – Pandora 

En projektledare ska handlas upp gemensamt av Sundsvall och Timrå kommuner.  
 
Ett arbete tillsammans med MSB är uppstartat för att kunna ta del av statsbidrag 
för teknik och lokaler för ledningsverksamhet. 
 
Några tjänstemän har gjort ett studiebesök i Luleå för att ta del av deras arbete 
med ny brandstation som kommer att delas med SOS och ambulansverksamhet. 
Studiebesöket var mycket lyckat. 
 
Förvaltningen har utsett en intern projektledare och den interna 
projektorganisationen håller på att tas fram.  
 

49 § Information om Räddsam Västernorrland och Räddsam YZ 

Beslutsunderlag för införande av Räddsam Västernorrland hoppas projektgruppen 
bli klar med innan utgången av år 2020. Det handlar om hur räddningstjänsterna i 
länet ska organisera sin ledningsverksamhet. Det innebär bland annat en 
gemensam räddningschef i beredskap (RCB) och ett gemensamt inre befäl (IB).  
 
Samtidigt pågår ett liknande arbete i Räddningstjänsten Jämtland och 
Räddningstjänsten Åre kommun.  
 
Utöver det pågår ett arbete för att se över hur ledningsfunktionerna i vårt län ska 
kunna samverka på ett smart och effektivt sätt med motsvarande funktioner i 
Jämtlands län. Det kallar vi för Räddsam Y Z. En projektledare är anställd för att 
leda detta utvecklingsarbete. 
 
Beslutsunderlag för detta samarbete planeras till sommaren 2021. 
 
Nästa steg är att göra ett ledningskluster för hela Norrland. Beslutsunderlag för 
”Ledning Norr” kan finnas klart under 2022 för att kunna införas under 2023. 
 
Nya lagförändringar ställer krav på att att räddningstjänsterna måste organisera sig 
på ett bättre sätt för att kunna klara större och mer komplicerade händelser.   
 
Statliga medel finns för denna typ av projekt och bör gå till räddningstjänsterna 
direkt. Kommunerna i Jämtlands och Västernorrlands län beräknas tillsammans få 
ca 1,1 miljoner kr för detta ändamål årligen från och med år 2021. 
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50 § Information om måsteverksamhet och icke 
måsteverksamhet 

Förvaltningen har fått ett uppdrag att redovisa för ägarrådet om det finns 
verksamheter som vi inte behöver genomföra, det vill säga finns det verksamheter 
vi kan avveckla för att minska kostnaderna? 
 
Vi bygger vår verksamhet utifrån de risker vi har, inte invånarantalet. Därför går 
det inte att jämföra kostnader för räddningstjänstverksamhet utifrån hur många 
som bor i området. Colada-systemet blir därför för trubbigt för att kunna säga hur 
”dyr” en räddningstjänst är eller inte.  
 
Förvaltningen har byggt upp sin organisation utifrån de risker som finns i 
Medelpad. Landskapet sticker ut i landet som ett område med en omfattande 
riskbild. 
 
Risker som finns här, som inte alla andra har är: stora trafikleder, flygfält, hamnar 
oljehamn, mycket farligt gods och mycket tung trafik. Vår räddningstjänst har 
relativt många olyckor med tunga fordon i jämförelse med andra 
räddningstjänster. Det finns också stora industrier med mycket farliga ämnen. 
Dammar som kan brista och mycket skog. Dessa risker innebär mycket stora 
konsekvenser vid olyckor. Riskerna blir inte mindre farliga ju fler invånare vi har.  
 
En risk som tyvärr ökar, där vi behöver förbereda oss på är terror som går under 
benämningen pågående dödligt våld (PDV). 
 
Bemanningen är uppbyggd så att operativ personal även används i det 
förebyggande arbetet. Vid stabsarbete används personal från alla avdelningar. 

 
 

51 § Information om arbetet med MRP 2021 

Punkten flyttas fram till nästa möte. 
 

52 § Övriga frågor 

Nästa direktionsmöte  
Nästa direktionsmöte är ett extrainsatt för att fatta beslut om rekrytering av chef 
för räddningsavdelningen tillika räddningschef. 
 
Tid: 21 okt kl. 18:00-19:00  
Via Skype 
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